คารบอนเครดิต (Carbon Credit)"

"

..เรามาทําความรูจักกับ คารบอนเครดิต กันซักหนอยแลวกันนะคะ คารบอนเครดิต นั้นก็คือ
ปริมาณกาซเรือนกระจกที่สามารถลดไดจากการดําเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
หรือที่เรียกสั้นวาๆ CDM (Clean Development Mechanism) ซึ่งคุณๆรูกันมั้ยคะวา กลุม
ประเทศพัฒนาแลวเปนตลาดที่ตองการคารบอนเครดิตสูงมาก เนื่องจากมีพันธกรณีที่จะตอง
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระหวางป 2551 – 2555 ตามที่ระบุไวในพิธีสารเกียวโต
ในยุคที่ซีเอสอารมาแรง กิจการทุกแหง มุงเนนใหความสําคัญกับกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนอยางมาก ขณะนี้ประเด็นดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่อยู ในใจผูบริโภคทุกคนก็
ไมหนีเรื่องของภาวะโลกรอน
ซึ่งเกิดจากการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด มีเทน ฯลฯ
ออกมามากจนเกินไป ทําใหอุณหภูมิบนโลกสูงขึ้น กอใหเกิดความแปรปรวนใน สภาพ
ภูมิอากาศของโลกจนกระทบกับการดํารงชีพของมนุษยนั่นเอง
เมื่อภยันตรายคืบคลานมาใกลตัวมากขึ้น ทําใหชาติมหาอํานาจตองหันหนาเขาหากัน และทํา
ความตกลงใน "พิธีสารเกียวโต" (Kyoto Protocol) ซึ่งสัญญารวมกันวาประเทศที่พัฒนา
แลวจะตองรวมแรงรวมใจกันลดการปลอย ปริมาณคารบอนลงประมาณ 5.2% ภายในป
2555 หากประเทศใดไมสามารถดําเนินการ ตามขอตกลงได ก็จะมีคาปรับถึงตันละประมาณ
กวา 3,000 บาททีเดียว

รูจัก "คารบอนเครดิต (Carbon Credit)"
คาร บ อนเครดิ ต
หมายถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะต อ งจั ด ให มี ขึ้ น เพื่ อ ทดแทน การปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเผาผลาญน้ํามันดิบ (Fossil Fuel) ให
เปนพลังงานในการแปรรูปสินคาอุตสาหกรรม หรือขับเคลื่อนยานยนต นอกจากนี้ยังมีกาซอื่น
ที่กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) อันเปนสาเหตุของสภาวะโลกรอน
(Global Warming) เชนกาซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว (กาซที่เกิด
จากรากของตนขาว และการผายลมของสัตวหรือ "ตดวัว")
คารบอนเครดิตที่สําคัญคือแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดที่เรียกวา คารบอนซิงค (Carbon
Sink หรืออางกักเก็บคารบอนฯ) อันไดแกปาไมธรรมชาติ โดยพื้นที่ปาสมบูรณ 1 เอเคอร
(ประมาณ 2.5 ไร) สามารถกักเก็บคารบอนฯ ไดประมาณ 2 ตัน นอกจากนี้ การใชพลังงาน
ทดแทนเชนพลังงานแสงอาทิตย ก็อาจนํามาคํานวณเปนเครดิตได โดยการผลิตไฟฟาดวย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย แ ทนน้ํ า มั น 1
หน ว ย (กิ โ ลวั ต ต -ชั่ ว โมง) จะได เ ครดิ ต ประมาณ 0.6
กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้กําลังมีการพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล แสงอาทิตย (Solar Cell) ให
สูงขึ้น และใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น เชน สามารถดัดงอได โดยนําเทคโนโลยีระดับโมเลกุล หรือ
นาโนเทคโนโลยี มาประยุกตใช
ปจ จุบั น ประเทศที่ มีค วามจํา เปน ต องจัด หาหาคารบ อนเครดิ ตมากที่ สุด
คือ สหรั ฐ อเมริ ก า
เนื่องจากเปนพัฒนาแลวที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 Emission) ออกมามากที่สุด
รองลงมาคือประเทศญี่ปุนและจีน สวนไทยนอกจากจะยังไมจําเปนตอง จัดหาคารบอนเครดิต
เพิ่มเติม (แตอาจจะตองเตรียมการลด GHG เชนมีเทนจากนาขาว) แลว ยังมีโอกาสไดรับ
ประโยชนจากกองทุนคารบอนเครดิต เชนของธนาคารโลกและหนวยงาน ระดับประเทศ

คารบอนเครดิตจะเขามามีบทบาทเสมือน หนึ่งเปนตัวแทนที่จะบอกวา กิจการใดที่ไมรักษา
สภาพแวดลอม ไมมีเทคโนโลยีที่สะอาด ขาดประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแวดลอมที่ดี
ทําใหตองปลอยสารคารบอนออกมามากเกินไป จนทําใหเกิดมลพิษตามมาดังกลาวขางตน
ซึ่ง กิจการนั้นจะตองโดนคาปรั บจํ านวนมหาศาล ตามที่ ตกลงกัน ไว
เว นแตจะต องไปหา
คารบอนเครดิตเพิ่มเพื่อมาชดเชยกับการจัดการที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของตนนั่นเอง
กิจการเหลานี้อาจจะไปตั้งโรงงานใหมที่มีเทคโนโลยีสะอาดเพื่อผลิตคารบอนเครดิตขึ้น มา
เอง หรือไมก็ตองไปติดตอซื้อจากกิจการอื่นๆ ที่สามารถผลิตคารบอนเครดิตขึ้นมาเองได แต

ก็มิใชวากิจการใดๆ ก็จะมาเปนผูผลิตคารบอนเครดิตไดนะครับ จะตองผานกระบวนการตางๆ
อีกมากมายทีเดียว
เริ่มจากจะตองพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และตองเขาสู ระบบ
ของทางสหประชาชาติกอน นั่นคือตอง ผานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานซีดีเอ็ม (clean
development mechanism) หรือโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
แลวสงเรื่องติดตอไปยังองคการสหประชาชาติเพื่อใหองคกรกลางเขามาตรวจสอบ และให
คํารับรองมาตรฐานของระบบการปฏิบัติงานวา เขาขายการดําเนินงานที่เหมาะสมสามารถลด
การปลอยกาซเรือนกระจกได จากนั้นองคกรกลางจึงจะออกใบอนุญาตรับรองมาตรฐานให ที่
มีชื่อเรียกวา certified emission reductions (CER) แลวจึงจะสามารถที่จะเปนหนึ่งใน
ผูผลิตคารบอนเครดิตไดครับ
ปจจุบันมีราคาซื้อขายคารบอนเครดิตนี้ประมาณตันละ 300 บาท ซึ่งคาดการณกันวา ราคา
น า จะพุ ง สู ง ขึ้ น ได อี ก หากมี ก ารกํ า หนด
เป า หมายที่ ท า ทายยิ่ ง ขึ้ น และมี ก ารบั ง คั บ ใช
สนธิสัญญาดังกลาวในวงกวางทั่วโลก และปจจุบันคารบอนเครดิตยังเปนที่ตองการอยูมาก
โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมยักษใหญของโลก ที่ยังคงมีปริมาณการปลอยคารบอนอยู
มาก และไมสามารถลดไดอยางที่ตองการในเวลาอันสั้นครับ
หากพิจารณาจากสถิติที่ผานมาไมนาน ประเทศผูที่ปลอยคารบอนสูบรรยากาศมากที่สุด เรียง
ตามลําดับก็คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งปลอยออกมาถึง 5.7 พันลานตันเลยทีเดียว รองลงมาก็จะ
เปนฝงเอเชีย ที่กําลังถูกจับตามองอยูก็คือ จีน ตามมาดวยรัสเซีย ญี่ปุน และอังกฤษครับ
ดังนั้นประเทศเหลานี้จึงถือเปนผูรับซื้อคารบอนเครดิตรายใหญทีเดียว
ส วนบานเราก็ ถื อ เปน ผูป ลดปล อ ยก า ซคาร บอนออกมามากรายหนึ่ ง ครั บ
ปล อ ยออกมา
ประมาณ 344 ลานตัน หรือประมาณ 0.7% ของปริมาณการปลอยคารบอนของทั้งโลก โดย
ภาคสวนที่ปลอยออกมามากที่สุด คือ ภาคการใชพลังงาน ประมาณ 56% ตามมาดวย ภาค
การเกษตร 24.1% การทิ้งขยะและกากของเสีย 7.8% การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดิน
6.6% และภาคอุตสาหกรรมการผลิต 5.4%
จึงพอมองไดไมยากวา บานเราควรตองมี การปรับปรุงพัฒนาทางดานใดกอนเพื่อน คงไมหนี
ทางดานของการกําจัด การทําไรเลื่อนลอย การเผาปา การกําจัดกากของเสียที่ไมเหมาะสม
การใหความรูในการทําการเพาะปลูกที่ถูกวิธี รวมถึง การรณรงคใชพลังงานที่สะอาด หากทุก
โครงการมีการสนับสนุนใหเกิดไดอยางชัดเจนก็นาจะลด การปลอยคารบอนไปไดมหาศาล
และนาจะเปนผูผลิตคารบอนเครดิตรายใหญใหกับโลกได เทากับวาไดทั้งเงิน ทั้งกลอง เพราะ
ยังจะชวยใหสภาพแวดลอมของประเทศและโลกดีขึ้น และยังอาจจะเปนการสรางรายไดเขาสู
ประเทศอีกทางหนึ่งดวย
มีการคาดการณกันวา ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะผลิตกาซชีวภาพไดมากถึงหนึ่งพันลาน
คิวบิกเมตรตอปทีเดียว หากทําไดเต็มประสิทธิภาพก็จะลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล
เชน น้ํามันดิบไปไดจํานวนมาก ทั้งยังลดการปลอยกาซคารบอน ทําใหไดคารบอนเครดิตอีก
จํานวนมหาศาล
และในขณะนี้ทั่วโลกมีการผลิตคารบอนเครดิตประมาณ 150 ลานตันตอป ซึ่งประเทศที่เปน
ผูนําการผลิตคารบอนเครดิต คือ จีน ประมาณ 43% อินเดีย 15% ที่เหลือก็เปนประเทศอื่นๆ
ที่กําลังพัฒนาศักยภาพของตน ไมวาจะเปนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ซึ่งมีโครงการผานการ
รับรองมาตรฐานแลวถึงกวา 900 โครงการ แตในบานเราตอนนี้มีเพียงประมาณไมถึง 10
โครงการเทานั้น ที่ผานการอนุมัติเสนอไปยังสหประชาชาติแลว ก็ถือวายังนอยอยูมากเมื่อ
เปรียบเทียบคูแขงเพื่อนบาน

ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนบานเราคงตอง เตรียมพรอมเรงพัฒนาศักยภาพกอนที่จะสาย
เกินไป โดยหากจะรอถึงวันที่ประเทศไทยตอง ถูกจํากัดโควตาดวยแลวอาจจะไมทันการ และ
คงทําใหประเทศชาติไดรับผลกระทบอยางมากทีเดียวครับ
ความรวมมือของโลกในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความพยายามในการแกปญหาการเพิ่มอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกวาภาวะโลกรอนนั้นมีมา
นานเปนเวลาหลายสิบปแลว แตเพิ่งจะมาสําเร็จผลอยางจริงจังเปนครัง
้ แรกในการประชุมแหง
สหประชาชาติวาดวยสิง
่ แวดลอมและการพัฒนาในป 1992 (พ.ศ.2535) ในรูปของกรอบ
อนุสัญญาแหงสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC : United
Nations Framework Convention on Climate Change) ซึ่งประเทศไทยไดลงนามเปน
ภาคี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 1999 และใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2002
UNFCCC เปนการแสดงเจตนารมณรวมกันวา ประเทศภาคีตางตระหนักถึงปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันมีสาเหตุจากการมีปริมาณกาซบางชนิดทีเ่ รียกวา "กาซเรือน
กระจก" (GHGs : Green House Gases) ในชั้นบรรยากาศอยูในระดับที่มากจนเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจก (Green house effects) ดังนัน
้ จึงควรจะตองหาทางรักษา
เสถียรภาพความหนาแนนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่จะไมเปน
อันตรายตอสภาพภูมิอากาศ และใหระบบนิเวศสามารถปรับตัวเขาสูส
 ภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปไดตามธรรมชาติ
ตอมาในป 1997 ในการประชุมสมาชิกภาคี UNFCCC ณ กรุงเกียวโต ไดมีการทําขอตกลงใน
พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ขึ้นมา กําหนดพันธกรณีและสรางกลไกตางๆ ที่จะทําให
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจังที่จะบรรลุเปาหมายของ UNFCCC ในการรักษาระดับปริมาณ
ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
ซึ่งปจจุบันมีประเทศตางๆ เปนภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตถึง 163 ประเทศ คิดเปน 63.6%
ของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลก
และประเทศไทยก็ไดลงนามและใหสัตยาบันเปนภาคีสมาชิกแลว (มีประเด็นทีน
่ าเสียดายอยู
เล็กนอยที่ปจ
 จุบันสหรัฐภายใตการนําของประธานาธิบดี George W Bush ยังไมเขารวมเปน
ภาคีสมาชิกทั้งๆ ที่สหรัฐเปนตัวตัง
้ ตัวตีสําคัญผลักดันใหเกิดพิธีสารฉบับนี้ขึ้นในสมัยรัฐบาล
คลินตัน)
พันธกรณีภายใตพิธีสารเกียวโต
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก พิธีเกียวโตไดกําหนดพันธกรณีให
ประเทศภาคีสมาชิกตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดมากขึ้น โดยแบงออกเปน 2 ประเภท
ดวยกัน คือ พันธกรณีของประเทศพัฒนาแลว 36 ประเทศ (หรือทีเ่ รียกภายใตพิธีสารวา
Annex I country) และพันธกรณีของประทศกําลังพัฒนา 118 ประเทศ (หรือที่เรียกภายใต
พิธีสารวา Non-Annex I country)
สําหรับภาคีสมาชิกที่เปนประเทศพัฒนาแลวนั้น มีหนาที่ในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในพิธีสาร โดยจะไดรับจัดสรรปริมาณกาซที่ตนเอง
สามารถปลอยไดในแตละป (หรือที่เรียกวา AAUs : Assigned Amount Units) และมีพันธะ
ที่จะตองควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจกใหอยูภายในจํานวน AAUs ที่ไดรับ และ AAUs นี้
เองที่เปน "คารบอนเครดิต" ประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายกันไดระหวางประเทศพัฒนาแลว
ดวยกัน
สวนภาคีสมาชิกที่เปนประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย นั้น พิธีสารเกียวโตไมได

กําหนดใหมีหนาที่ตองลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแตอยางใด เพียงแตตอ
 งรายงาน
ปริมาณการกาซเรือนกระจกที่ปลดปลอยในประเทศแตละป (National Inventory) และ
"พยายาม" หาแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเทานั้น
ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒนาจึงยังไมมี "คารบอนเครดิตประเภทปริมาณกาซที่ไดรับจัดสรร
(AAUs carbon credit)" ที่จะนําไปซื้อขายไดในตลาดคารบอนได
"คารบอนเครดิต" ไทยจะเขาไปซื้อขายไดอยางไร
ถึงแมวาประเทศไทยจะยังไมมีคารบอนเครดิตประเภท "สิทธิในการปลอย" (AAUs carbon
credit) เพือ
่ ไปขายในตลาดคารบอน แตก็มีคารบอนเครดิตอีกประเภทหนึ่งที่เปดโอกาสให
ประเทศกําลังพัฒนาเขาไปมีสวนรวมไดนั่นคือ คารบอนเครดิตประเภทที่ "ลดปริมาณการ
ปลอยได" ภายใตโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM project-bases carbon
credit)
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM : Clean Development Mechanism) เปนกลไก
ที่พิธีสารเกียวโตสรางขึ้นเพื่อชวยใหประเทศพัฒนาแลวสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในการ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดสะดวกขึ้น โดยลงทุนโครงการที่กอใหเกิดการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศกําลังพัฒนา และนําปริมาณกาซเรือนกระจกที่
"ลด" ไดจากโครงการเหลานี้ไปขอใบรับรองในรูปของ CERs (Certified Emission
Reductions) ซึ่ง CERs นี้เองเปนคารบอนเครดิตประเภทหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาด
คารบอนและประเทศพัฒนาแลวสามารถนํา CERs เหลานีไ
้ ปใชเพื่อบรรลุ เปาหมายการปลอย
กาซตามพันธกรณี
อยางไรก็ตาม ตองเขาใจวา ผูที่จะมีสิทธิในการขาย CERs เหลานี้ ก็คือ ผูเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ CERs ซึ่งไดแก เจาของหรือผูดําเนินโครงการ CDM นั่นเอง สวนรัฐบาลของ
ประเทศทีเ่ ปนตั้งโครงการของโครงการนั้นไมใชผูเปนเจาของกรรมสิทธิ์ CERs แตสามารถ
"เก็บ" เครดิตได แตกด
็ วยการ "ซื้อ" คารบอนเครดิตจากเจาของ CERs หรือในกรณีที่รฐ
ั บาล
เปนผูลงทุนในโครงการ CDM เองเทานั้น
มีขอพึงสังเกตวา ราคาคารบอนเครดิตประเภท CERs นั้น จะเปนราคาที่ต่ํากวาราคาคารบอน
เครดิตประเภท AAUs เพราะราคา CERs ของโครงการ CDM นั้น จะตองนําความไมแนนอน
ในผลของปริมาณกาซที่จะลดไดกบ
ั ตนทุนในการลงทุนโครงการรวมคํานวณเขาดวย
ในขณะที่คารบอนเครดิตประเภท AAUs นั้นไมมีตนทุนใดๆ เลยเพราะเปนเครดิตที่ไดรับจาก
พันธกรณีพิธีสารเกียวโต (ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาอยางเราไมมีพันธกรณีเชนวานั้น) นั่นเอง
ลักษณะของโครงการ CDM
โครงการ CDM จะตองเปนไปดวยความสมัครใจของทุกฝาย ไมวาจะเปน ผูดําเนินโครงการ
(ซึ่งสวนใหญจะเปนเอกชน) รัฐบาล และชุมชน จะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลวา
โครงการดังกลาวสอดคลองกับกฎหมายและนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศทีต
่ ั้ง
โครงการ จะตองใหประชาชนมีสวนรวม
และที่สําคัญจะตองกอใหเกิดการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกอันเปนสวนเพิ่มเติม
(additionality) จากการดําเนินธุรกิจอันเปนปกติ (business as usual) ไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง
โครงการทีค
่ วรไดรับการสงเสริมไดแก ดานพลังงาน เชน โครงการพลังงานทดแทนการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง การแปลงกากของเสียอุตสาหกรรมเปนพลังงาน พลังงานหมุนเวียน การ

ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน โครงการ
แปลงขยะชุมชนเปนพลังงาน โครงการแปลงน้ําเชียชุมชนเปนพลังงาน ดานการคมนาคม
ขนสง เชน โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสง เปนตน
โครงการ CDM อาจเปนไดทง
ั้ โครงการรวม (bilateral) ระหวางผูดําเนินโครงการจาก
ประเทศพัฒนาแลวกับผูดําเนินโครงการของประเทศกําลังพัฒนา หรือเปนโครงการเดี่ยว
(unilateral) โดยผูดําเนินโครงการเปนเอกชนของประเทศกําลังพัฒนาที่เปนที่ตั้งโครงการ
เพียงฝายเดียวก็ได
ซึ่งปจจุบันมีเอกชนอยางนอย 15 รายแลวที่เริ่มดําเนินโครงการที่เขาขายโครงการ CDM
ไทยจะไดอะไรจากโครงการ CDM
ถึงแมโครงการ CDM ที่ลงทุนในประเทศไทยมีการ "ลด" ปริมาณกาซเรือนกระจกไดจริงและ
ไดรับการรับรองในรูปของ CERs ก็ตาม แต CERs จะไมสงประโยชนโดยตรงแกประเทศไทย
เพราะประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาและยังไมมีพันธกรณีที่จะตองลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกใดๆ
อยางไรก็ตาม รายไดจากการขาย CERs ใหแกประเทศพัฒนาแลวนั้น เปนสิ่งทีผ
่ ูดําเนิน
โครงการสามารถไดรับโดยการ "ขาย" CERs ซึ่งเปนคลายๆ กับ by product ประเภทหนึ่งที่
ไดจากการลงทุนและเปนสินคาชนิดหนึ่งทีส
่ ามารถสรางรายไดใหแกผูลงทุนได หากเรามัวแต
เก็บไวสินคาตัวนี้ก็จะกลายเปนเพียงของเกาเก็บที่ปราศจากมูลคา
สวนประเทศไทยนั้น จะไมใชผูรับประโยชนโดยตรงในเชิงรายไดจากการขาย CERs เพราะ
ประเทศไทยไมใชเจาของ CERs (ยกเวนแตรัฐบาลไทยเปนผูลงทุนดําเนินโครงการ CDM
เอง) แตสง
ิ่ ที่เราจะไดรบ
ั คือ สิ่งแวดลอมของไทยจะดีขึ้น มีการเพิ่มการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดมากขึ้น รวมทั้งมีรายไดเขารัฐเพิ่มขึ้นใน
เชิงภาษีหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ
หลายคนกังวลวา การซื้อขาย CERs นั้นจะทําใหประเทศไทยเราไมสามารถพัฒนาตอได
เพราะเราตองหยุดกระบวนการผลิตที่ใชกาซเรือนกระจก แตในความเปนจริงแลว กลับ
ตรงกันขาม เพราะนอกจากการซื้อขาย CERs จะไมกระทบตอศักยภาพของประเทศในการ
พัฒนาแตอยางใดแลว ยังจะทําใหเพิ่มและขยายการผลิตโดยไมเพิ่มประมาณกาซเรือน
กระจก (เพราะโครงการ CDM ทําใหเกิดการ "ลด" เพิ่มเติมจากกระบวนการปกติที่ปราศจาก
โครงการ CDM) ทั้งยังชวยเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ (Value added) และสรางศักยภาพและ
ประสิทธิภาพใหแกเอกชนไทยมากขึ้นอีกดวย
ที่สําคัญ ยิ่งมีโครงการ CDM มากเทาไหร ยอมหมายความวา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่
ปลอยในประเทศก็จะลดลงมากเทานั้น ทําใหตัวเลขของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลดปลอย
ในประเทศไทยที่จะตองปรากฏในรายงานแหงชาติ (National Inventory) เพื่อเสนอตอภาคี
สมาชิกอื่นๆ นั้นลดลงเรื่อยๆ ทุกป ซึ่งจะเปนผลดีหากวาประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนา
อื่นๆ จะตองถูกบังคับใหมีพันธกรณีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจกในอนาคต
เพราะเราไดมีการเตรียมตัว ปรับตัว และพัฒนาเทคโนโลยีของเรามาในระดับหนึ่งแลว
สิ่งที่เรา "ไมควร" ทํา
ประเทศไทยไมควรประวิงเวลาการอนุมัติโครงการ CDM เพราะนั่นหมายถึงการเสียโอกาส ทั้ง
ทางธุรกิจของภาคเอกชนและทั้งทางสิ่งแวดลอมของประเทศ

หากเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ แลวจะเห็นวาในขณะนี้ประเทศไทยเสียโอกาส
ไปมากเหลือเกิน โดยขณะนี้มีโครงการที่ตั้งอยูในประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ไดรับการขึน
้
ทะเบียนในระดับสากลไปแลวทั้งสิน
้ กวา 269 โครงการ ทั้งในประเทศกําลังพัฒนายักษใหญ
เชน จีน อินเดีย บราซิล หรือเม็กซิโก
หรือกระทั่งประเทศเล็กๆ อาทิ เวียดนาม บังกลาเทศ กัมพูชา หรือภูฏาน เปนตน ก็มีการอนุมัติ
โครงการ CDM ไปแลวทั้งสิ้น คิดเปนมูลคา CERs ที่อาจขายไดกวา 600 ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ (หรือประมาณ 24,000 ลานบาท) ตอป
จึงเปนที่นาเสียดายวา ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มค
ี วามเหมาะสมอยางยิง
่ ในทุกๆ ดาน
และนาจะเปน ideal site ของผูลงทุนในโครงการ CDM นั้น ประเทศไทยกลับอยูถึงลําดับรัง
้ ๆ
ทาย
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่รัฐบาลยังลาชาและไมมีทิศทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ CDM นั่นเอง ที่ทําใหเราเสียโอกาสไปเปนมูลคามหาศาล
สิ่งที่เรา "ควรทํา"
ประการแรก เพื่อไมใหเราเสียประโยชนจากโครงการ CDM ทั้งชือ
่ เสียงที่ภาครัฐจะไดรับจาก
การที่สามารถทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในประเทศลดลง รวมทั้งประโยชนทางดาน
รายไดที่ผด
ู า
ํ เนินโครงการจะไดจากการขาย CERs ซึ่งขณะนี้โครงการไดเขาขายอาจจะ
ไดรับ CERs มีมูลคาถึงประมาณ 14.5 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (หรือประมาณ 550 ลาน
บาทตอป)
รัฐบาลไทยควรเรงสงเสริมใหมีการพัฒนาโครงการ CDM ใหมากที่สุดและรวดเร็วที่สด
ุ แต
ตองรอบคอบในการพิจารณาวา โครงการ CDM นั้นจะตองนํามาสูการพัฒนา 3 ดานดวยกัน
คือ ดานสิ่งแวดลอม (ตองมีการลดปริมาณการปลอยกาซไดจริงและสอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน) ดานเศรษฐกิจ (ตองมีการลงทุนจากการดําเนินธุรกิจที่เปนปกติ และ
มีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม) ดานสังคม (ตองใหสังคมหรือชุมชนที่ตั้งโครงการ
ไดรับประโยชน หรือไมถูกกระทบในทางสิ่งแวดลอมและสังคม)
หากชาไป เราอาจพลาดโอกาส เพราะไมมีใครทราบเลยวาในอนาคตขางหนา ปริมาณกาซที่
สามารถลดไดจากโครงการเหลานี้จะยังสามารถไดรับการรับรองเปน CERs ไดหรือไม หรือ
หากได CERs แลวราคาในเวลานั้นจะเปนอยางไร เพราะตามหลักกลไกตลาดนัน
้ ยิ่งมี
supply (CERS และ AAUs) ในตลาดมากเทาไหร ขณะที่ demand คงที่ โอกาสที่ราคา
คารบอนเครดิตจะลดลงยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น นอกจากนี้โครงการภายใตกลไก CDM ของพิธี
สารเกียวโตนี้เปนโครงการเฉพาะกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไดเสมอ
ประการที่สอง รัฐพึงจะใหขอมูลตลอดจนทําความเขาใจกับภาคเอกชนใหทราบถึงประโยชน
ของ CDM และโอกาสที่เราสามารถขาย CERs เหลานีไ
้ ว เพื่อที่จะไมเสียเปรียบหากมีการ
ลงทุนรวมกับตางประเทศวา ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดเหลานีม
้ ีราคาทั้งสิน
้ ในการ
เจรจาธุรกิจใดๆ ที่อาจมีสวนเกี่ยวของกับกาซเรือนกระจก เอกชนไทยควรตระหนักถึงเรือ
่ งนี้
และนําเรื่องนี้เขาสูการพิจารณาแบงปนผลประโยชนดวยเสมอจะไดไมเสียเปรียบผูลงทุนจาก
ตางประเทศ
ประการที่สาม รัฐควรจะเรงหาและพัฒนาตลาดเพื่อที่จะใหเอกชนไทยสามารถซื้อขาย CERs
ไดในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
บทสรุป

ดังที่นายกรัฐมนตรีไดกลาวไว บัดนี้ ถึงเวลาแลวที่รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ควรรวมกัน "เดินสาย" ชีแ
้ จง
ตอภาครัฐและภาคเอกชนใหเขาใจอยาง "ถองแท" ถึง "ประโยชน" และ "โอกาส" ที่เราจะ
ไดรับจากการพัฒนาโครงการ CDM ซึ่งเปนโครงการเดียวที่เราสามารถเขารวมไดภายใตพิธี
สารเกียวโต (เพราะเราไมมีคารบอนเครดิตอยางอื่นไปซื้อขายกับประเทศพัฒนาแลว)
เราจึงควรสนับสนุนโครงการ CDM และเปดโอกาสใหมีเอกชนไทยไดประโยชนเพิ่มเติมจาก
การขาย "เครดิต" ที่ไดจากโครงการ CDM เหลานี้
อันจะทําใหประเทศไทยของเราไดมาทั้ง "หนา" และ "เงิน"

ผูคา "คารบอนเครดิต" รายแรกของไทย
เปดตัวเอกชนไทยรายแรก ที่ไดสิทธิ์ขายคารบอนเครดิตจากยูเอ็น สวนอีกหนึ่งโครงการ เผย
ใกลไดรับการรับรองแลวเชนกัน พรอมเชิญชวนผูประกอบการที่ยังไมตัดสินใจ เขารวมวง
เหตุปจจัยในประเทศพรอม รัฐบาลกําลังใหการสนับสนุนเต็มที่ แถมยังไดรายไดจากคารบอน
เครดิต และสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ
ชวงงานวันสิ่งแวดลอมโลกป 51 ระหวางวันที่ 5-8 มิ.ย. ประเด็นการซื้อขายคารบอนเครดิต
กําลังมาแรง โดยวันที่ 6 มิ.ย.51 ผูจัดการวิทยาศาสตรไดรวมเกาะติดวงเสวนา "Business
Talk : Best Practice จากภาคเอกชน-การผลิตที่สะอาด การลดกาซเรือนกระจก และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งมีเอกชนรายแรกของไทย ที่ไดสิทธิ์คากาซเรือนกระจกจากยูเอ็นนํา
ประสบการณมาเลาสูกันฟง
นายนที สิ ทธิ ประศาสน
ประธานเจ าหน าที่บริ ห าร บริษั ท เอ.ที .ไบโอพาวเวอร จํ ากั ด
ผูจัดทําโครงการผลิตไฟฟาจากแกลบมูลคาการลงทุน 1,400 ลานบาท เผยวา เมื่อวันที่ 4
มิ.ย.51 ที่ผานมา บริษัทฯ เพิ่งไดรับการรับรองจาก คณะกรรมการบริหารกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM EB) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(UNFCCC) ใหมีสิทธิ์คาคารบอนเครดิตไดเปนแหงแรกของประเทศ
สําหรับโครงการผลิตไฟฟาดังกลาวไดเริ่มมาตั้งแต 1 มค.47 ที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปน
โรงไฟฟาชีวมวลที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ ดวยกําลังการผลิต 20 เมกะวัตต เพื่อจาย
ใหกับผูใชไฟฟาใน อ.บางมูลนาก โดยใชเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพลดการ
ปลอยกาซกอโลกรอนได 70,772 ตันเทียบเทาคารบอนไดออกไซด/ป หรือปริมาณรวมเกือบ
500,000 ตันภายในป 2555 อันเปนที่สิ้นสุดของพิธีสารเกียวโต
รัฐตั้งองคกรกาซเรือนกระจก คุมขายคารบอนเครดิตCDM
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเดินหนาจัดตัง
้ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.)
หลัง ครม.ผานราง พ.ร.บ.จัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก เตรียมพิจารณา
โครงการ CDM ที่จอคิวอยูอีกเกือบ 20 โครงการ ขณะที่ บริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) สวม
บทเสือปนไวไดรับการรับรองจากอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCC) เปนตัวกลางในการสงตอโครงการ CDM จาก อบก.ไปยัง CDM BE ขอ
รับรองการอนุญาตเปดการซื้อขายคารบอนเครดิตตอไป
การจัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) นี้ มีวัตถุประสงคเพือ
่ สงเสริมการ
พัฒนาโครงการผานกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
พิจารณาใหการรับรอง โครงการ CDM ของไทย รวมถึงทําตลาดการซื้อขายกาซเรือนกระจก
การเปนศูนยขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกาซเรือนกระจก

โดยองคการจะมีอํานาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาบํารุง/คาตอบแทน หรือคาบริการ อันอยู
ในอํานาจหนาที่และวัตถุประสงคขององคการได และรายไดขององคการไมเปนรายไดทต
ี่ อง
นําสงกระทรวงการคลัง
องคการมหาชนดังกลาวจะอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีคณะกรรมการองคการเพื่อดูแล กิจการทั่วไปขององคการ รวมถึงทําหนาที่ใน
การสรรหา ผูอํานวยการที่มีวาระในตําแหนงคราวละ 4 ป โดยหลังจากที่มีการประกาศราง
ดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็จะเริ่มจัดตั้งคณะกรรมการและสรรหาผูอํานวยการมา
บริหารองคการไดทันที
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